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w 2wiązku ż zapśĘi lmtukc.]i sporządżeia intbmacj i ,arżądcuej R.da Nld'orcza Danku przp.o*a{]Ziła
ocenę śosolvania zasad ładu korporacinego

Zasady Ladu Korporacyjnćgo okr9ślonc § dokudencic Komhji Nadzoru Fimsorvepo. zośalv
/dDdL '. ]2a-| ,o 1 Jo / oi4 l ]Eadli. l Dśó J p,olol.jo,a, o,.:

adekłahości w} kającą ze skali. chankteru dzialalności ordz specyliki Beku. stanowią one zbiór asad
okFśtającycb relacje łernętźne i Zwnętrzne Banku w qh Flacje z udzia]owc.Di BaŃu i kliellafri,
olganizrcję. funkcjonowanie nadzóru }$vnętznego oraz lluczo§vch syslemół i l]]nkcji treqĘtżoych, a
iakże oĘmós, statuloq5lcb i zasadich sspóIdzia]ania,

l

Rada Nadzorcza na podsałie prżedstawianych przez Zaą.]d mponóW i intijnmcji srwicrdza:
Zasady Łldu Korporacyjneco mowią islohy dókumenl proerafio]łry q srrategicznej polityce
kóĘomcyjnej o@ ]vpĘwa na k§nalroMnie łlaściĘch asad postępowanja Banku
Bank będąc jniytucją zautirni! pub]icżnego poMdzi dziala]ność z żachoł2nćn najwyżsżcj
stalmoŚci, przykłada szczególną łagę do prolis.jonaliżm! i etyki osób łlhodzaclcb w §kłan
olBanó} podń io tó W nadżoro§"nyc h

Dobre Ęlacje Banku ż klienralni budują zaufanie do Bfuku, sląd dbaIość o klienl.jes jednym ż
n,dr4dntch celóu, śrale!icznych,

Rźłelne inlbrnołanic k|ientóv o oliroN..ej uslud?f, cży prcdukcie s sposób z]lzunialy dla
pżecjętneEo odbiorćy z ulvżględnjenien ryzyka 1nią zrviąż.nee. j.ś Ndsrawou}n obowiJżki.nr
pracowDików Banku j je$ j€alizo$2n, na eraple końunikacji marłeŃrgowej oraz navią2,V*.nia
śto sunk u praunego i dobofu odpowiedniej dlaklienta uslusiczy produklu finansowego.
Bank noże sku.echie rcalizoł2ć {,yznaczono celc stalesic2ne, dzięki vtaściwe.j sln&luze
organ ]zacyj n ej, odpo *icd nienu syslem orv i konto li *eMę! znej i zażądzania lyzykiem
PoliIyka wynagfudżeó slanobi hiohy elemenr lożrYoju i b.zpiccżeńśWa iirnkcjono§znia Banku i
slaloivi el ene nty Zpobi egaj ąc e n adnri ernej eks pozycj i ba n ku na ryzyk o

?, Poliryk! jnfonn 
)ana Banku sluży budowić \,laściĘch re]ac.ji, Lvszcżegóhrości popż.z ulali,iari.

dośępu do inlbm3ćjizalóWo klienbm,jdk i udzialowconr
3, Bank wykuujc loskę o ochronę prarv i rozwój pmcołnikó\ budurąctch lvanośó i repul,cję

W 20]9 L łFro\adżono ztrunę dóltcżącą srososania Zaśad La.lU KoĘońc),jnc!.
doiyćzącą uĘględnienia dzialalności Kdmirefu Audy!.
N! podshBic Frzepro §?dżo. ógo przeglądu slwierdzono. że lv B ank u są prze stżcgane żapjsy Zi sad
Ladu Korpo.ac},ine!o,


